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enurut data Badan
Pusat Statistik (BPS)
2010 jumlah penduduk Indonesia
yang
memeluk
agama Islam sebanyak 87.18 persen dari total penduduknya. Dalam Alquran surat AlBaqarah ayat 168 diterangkan bahwa
Allah memerintahkan manusia untuk
mengonsumsi makanan halal. Allah SWT
berfirman: ”Hai manusia, makanlah
segala sesuatu yang ada di bumi ini yang
halal dan baik dan jangan kamu mengikuti jejak syaitan karena sesungguhnya
syaitan itu musuh yang nyata bagimu”
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 168).
Kegiatan makan dan minum merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi
setiap makhluk hidup (Wachidah 2007).
Moral dalam mengonsumsi pangan yaitu
dengan memilih produk yang halal dan
thayyib serta tidak berlebih-lebihan karena tujuan konsumsi dalam Islam adalah
untuk mewujudkan maslahah dunia dan
akhirat (Ayyubi dan Lubis 2015).
Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai lembaga
yang berwenang dalam memberikan sertifikasi halal baru mengeluarkan sebanyak
34.502 sertifikat halal dari 276.573 produk
yang beredar di Indonesia (LPPOM MUI
2015). Artinya, masih banyak produk
pangan di Indonesia yang belum terjamin
aspek kehalalannya. Hal ini dikarenakan
sertifikasi halal di Indonesia masih bersifat
sukarela dari para pengusaha sehingga
penyediaan produk pangan halal masih
sangat bergantung pada tingkat permintaan konsumen. Sementara UU No
33/2014 tentang Jaminan Produk Halal
masih belum diimplementasikan secara
riil di lapangan.
Kota Bogor adalah kota yang memiliki jumlah penduduk Muslim sebanyak
944.042 jiwa atau lebih dari 90 persen
dari total penduduknya (BPS Kota Bogor
2014). Banyaknya penduduk beragama
Islam di Kota Bogor diharapkan akan
meningkatkan kesadaran penduduk
untuk mengetahui pentingnya mengon-
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sumsi pangan halal.
Seiring dengan perkembangan zaman,
manusia semakin sibuk dengan pekerjaannya. Mereka dituntut selalu cepat
dalam beraktifitas sehingga cenderung
memilih hal yang praktis. Produk pangan
kemasan dapat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan
masyarakat karena produk pangan
kemasan dapat langsung dikonsumsi dan
mudah dalam memasaknya.
Menurut Engel et al (1994), konsumsi
makanan dalam keluarga (dalam praktiknya) sangat ditentukan oleh ibu rumah tangga yang memainkan peran sebagai penjaga gerbang (gate keeper) yang
bertanggungjawab dalam pemilihan dan
persiapan hidangan bagi seluruh keluarga. Ibu rumah tangga sebagai gate keeper
juga menjalankan perannya sebagai
penyedia makanan dan pembuat keputusan pembelian sebagian besar bahan
pangan, sehingga konsumsi keluarga
akan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan ibu.
Metode dan hasil penelitian
Penelitian dilaksanakan di wilayah
Kota Bogor. Lokasi penelitian dipilih
secara sengaja (purposive sampling)
berdasarkan pertimbangan bahwa penduduk Kota Bogor mayoritas beragama

TABEL 1 HASIL UJI REGRESI LOGISTIK
VARIABEL
Kepatuhan Halal
Pengetahuan Halal
Halal Awareness
Motivasi
Pendapatan Rumah Tangga
Pengeluaran Konsumsi
Constant

ada tanggal 1-4 September 2016,
Thailand menyelenggarakan World Halal
Product Exhibition 2016 di kota Hat Yai,
salah satu kota terbesar di wilayah
selatan negeri gajah putih. Pameran tersebut
diikuti sejumlah negara termasuk Indonesia yang
membuka 22 stan yang menjual sejumlah produk
UMKM yang telah tersertifikasi halal LPPOM
MUI. Berdasarkan data, Thailand sampai saat ini
tercatat sebagai produsen pangan halal terbesar
kelima di dunia.
Yang menarik adalah pernyataan Deputi
Direktur Halal Institute Prince of Songkla
University Thailand, Dr Payap Masniyom, yang
menegaskan keinginan negara tersebut untuk
menjadi produsen pangan halal terbesar di dunia.
Karena itu, sejumlah infrastruktur dan fasilitas
penunjang terus dibangun dan dikembangkan.
Pemerintah Thailand tidak segan-segan mengucurkan dana untuk memuluskan misi tersebut,
sebagai bagian dari visi besar mereka sebagai
Kitchen of the World, yaitu dapurnya dunia. Ketika
penulis bertanya kepada beliau mengapa Pemerintah Thailand begitu bersemangat membangun
infrastruktur industri halal, jawabannya ada dua.
Pertama, secara global potensi pasar industri
halal terus membesar dan berkembang dari
waktu ke waktu. Kedua, mereka ingin serius dan
tuntas dalam menyiapkan diri sebagai produsen
halal dunia. Karena itu, pemerintah Thailand
perlu menginvestasikan dananya untuk mendukung penguatan industri halal negeri tersebut.
Dari penjelasan tersebut, penulis melihat

P

Islam. Waktu penelitian berlangsung
pada bulan April-Juni 2016. Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah metode survei yang dilakukan
dengan cara menyebar kuesioner dan
wawancara kepada ibu rumah tangga
Muslim di Kota Bogor.
Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini
adalah non-probability dengan teknik
purposive sampling. Sampel terdiri dari
59 responden yang memilih produk
pangan berlabel halal MUI dan 31 responden yang tidak memilih produk pangan
berlabel halal MUI. Regresi logistik digunakan untuk menganalisis faktor-faktor
yang memengaruhi ibu rumah tangga
muslim dalam memilih produk pangan
kemasan berlabel halal MUI di Kota Bogor.
Berdasarkan hasil penilitian bahwa
mayoritas ibu rumah tangga muslim Kota
Bogor berusia 27-36 tahun (26.7 persen),
faktor usia akan memengaruhi pilihan
produk pangan kemasan, karena dengan
bertambahnya usia akan lebih berhatihati dengan asupan makanan dan minuman ke dalam tubuhnya dan setiap
konsumen memiliki kebutuhan yang
berbeda sesuai dengan usianya.
Mayoritas pendidikan terakhir
responden adalah lulusan perguruan
tinggi (54.4 persen), tingkat pendidikan

responden menentukan cara pandang,
cara fikir, serta persepsi dalam pengambilan keputusan seseorang terhadap
suatu masalah termasuk dalam pemilihan suatu produk.
Rata-rata pendapatan rumah tangga
sebagian sebesar berada pada rentang
Rp 4 juta hingga Rp 7 juta (41.1 persen).
Menurut Sumarwan (2011) menyatakan
bahwa jumlah pendapatan akan menggambarkan besarnya daya beli dari seorang konsumen dan tingkat pengeluaran konsumsi rata-rata Rp 1 – 2 juta (40
persen), dengan jumlah tanggungan keluarga sebanyak 2-3 orang (53.3 persen).
Sumber informasi yang diperoleh
responden sangat beragam. Secara keseluruhan sebagian besar yaitu sebanyak
43.3 persen ibu rumah tangga Muslim
Kota Bogor mengaku mendapat informasi tentang label halal MUI dari media
sosial dan internet. Hal ini disebabkan
karena rata-rata tingkat pendidikan ibu
rumah tangga Muslim Kota Bogor relatif
baik sehingga lebih responsif terhadap
suatu informasi khususnya informasi
yang diperoleh dari media sosial dan
internet sehingga akan memengaruhi
responden untuk memilih produk
pangan kemasan berlabel halal MUI.
Berdasarkan hasil analisis regresi
logistik, faktor-faktor yang signifikan dan
berpengaruh secara positif terhadap preferensi ibu rumah tangga muslim dalam
memilih produk pangan kemasan berlabel halal MUI di Kota Bogor yaitu variabel pendapatan rumah tangga dengan
nilai odd ratio sebesar 298.872, variabel
kepatuhan halal dengan nilai odd ratio
3.279, variabel pengetahuan halal dengan
nilai odd ratio 1.528, dan variabel kesadaran halal dengan nilai odd ratio 3.01.
Pada penelitian ini variabel dengan
peluang terbesar adalah variabel pendapatan rumah tangga. Berdasarkan hasil
lapang, responden yang memiliki pendapatan tinggi, cenderung memilih produk
pangan kemasan berlabel halal MUI.
Alasan responden yang disampaikan
diantaranya adalah produk pangan
kemasan berlabel halal MUI merupakan
produk yang terjamin kehalalannya dan
aman dikonsumsi untuk keluarga.
Karena itu, LPPOM MUI dan media
(televisi, radio, surat kabar, dan internet)
diharapkan dapat bekerja sama untuk
dapat mengembangkan produk pangan
halal dan mempublikasikan pentingnya
sertifikasi halal MUI pada produk pangan
kemasan serta pentingnya konsumsi
pangan halal baik dari segi hukum Islam
maupun alasan kesehatan.
LPPOM MUI maupun lembaga terkait dengan sertifikat halal perlu melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada ibu rumah tangga, mengingat pentingnya peran ibu rumah tangga dalam
keputusan pemilihan bahan baku pangan
hingga proses pengolahan pangan untuk
seluruh anggota keluarga, dengan tujuan
meningkatkan kepedulian terhadap produk pangan kemasan yang belum mencantumkan label halal MUI. Wallaahu
a’lam. ■
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“serius” dan “tuntas” menjadi kata kunci yang
bisa menjelaskan pesatnya fenomena pembangunan industri halal di Thailand. Inilah keywords yang sesungguhnya telah Allah SWT gambarkan dalam Alquran melalui satu istilah yang
dikenal dengan nama itqan, sebagaimana dinyatakan-Nya dalam QS An Naml : 88. Pada ayat ini
Allah telah memberikan sifat kepada proses penciptaan yang dilakukan-Nya dengan istilah itqan.
Artinya, proses penciptaan seluruh makhlukNya, dilakukan-Nya dengan rapi, tuntas, sempurna dan dengan kualitas maksimal. Sebagai umatNya, adalah kewajiban kita untuk membangun
ekonomi syariah nasional dengan prinsip itqan.
Selanjutnya, kata itqan sering disandingkan
dengan kata ihsan. Menurut Imam Nawawi
rahimahullaah, ihsan berarti tuntutan untuk
melakukan amalan yang terbaik. Dalam konteks
ekonomi syariah, spirit itqan dan ihsan ini jika
dilaksanakan dengan baik dan serius, akan
memperkuat kualitas pengembangan sistim dan
institusi ekonomi syariah di tanah air. Spirit ini
harus dapat direfleksikan dengan baik dalam
mengembangkan tiga sektor dalam perekonomian syariah, yaitu sektor riil, sektor keuangan dan
sektor ZISWAF (zakat, infak, sedekah dan wakaf).
Semangat untuk senantiasa ber-itqan dan
ihsan juga harus dapat dinternalisasikan dan
diintegrasikan dalam setiap jiwa para pengusung
ekonomi syariah. Ini akan memberikan efek multiplier yang positif karena akan memengaruhi
kinerja institusi dan lembaga ekonomi syariah ke
arah yang lebih baik. Hal ini dikarenakan tuntutan

untuk memberikan amal dengan kualitas terbaik
senantiasa menjadi bagian dari komitmen setiap
diri para pejuang ekonomi syariah.
Pada praktiknya, pengamalan itqan dan ihsan
juga akan memperkuat hubungan dengan Allah
(hablum minallaah) dan hubungan dengan
sesama manusia (hablum minannaas). Ini
dikarenakan dasar dari itqan dan ihsan adalah
iman. Harapannya, SDM ekonomi syariah akan
memiliki paradigma dan perilaku yang berbeda
dengan SDM ekonomi konvensional. Perbedaan
ini kemudian dapat dirasakan oleh publik,
sehingga publik semakin teryakinkan bahwa
ekonomi syariah memang tidak sama dengan
ekonomi konvensional.
Dalam konteks regulasi, semangat itqan dan
ihsan ini akan mendorong lahirnya beragam
aturan yang akan mendukung pengembangan
sistim dan institusi ekonomi syariah. Apa yang
terjadi di Thailand sesungguhnya memberikan
pelajaran kepada kita bahwa dukungan regulasi
yang kuat, terarah, tuntas dan tidak setengahsetengah, akan mempercepat perkembangan
institusi ekonomi syariah yang pada akhirnya
akan memberikan manfaat yang lebih besar buat
bangsa dan negara, walaupun negara tersebut
mayoritas bukan muslim. Belajar dari Thailand,
maka semua potensi ekonomi syariah di
Indonesia akan dapat direalisasikan dengan baik,
ketika para pengambil kebijakan negeri ini
mampu menerapkan spirit itqan dan ihsan pada
setiap regulasi yang dikeluarkannya. Wallaahu
a’lam. ■
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TAMKINIA

enurut Alamsyah
(2012), Indonesia
memiliki potensi
untuk menjadi global player keuangan syariah. Potensi
yang pertama adalah jumlah penduduk
muslim yang besar menjadi potensi
nasabah industri keuangan syariah.
Potensi yang kedua adalah prospek
ekonomi yang cerah dari pertumbuhan
ekonomi yang terus tumbuh yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang
solid. Potensi yang ketiga adalah peningkatan sovereign credit rating Indonesia
menjadi investment grade yang akan
meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik,
termasuk industri keuangan syariah.
Potensi yang terakhir adalah sumberdaya alam Indonesia yang berlimpah
yang dapat dijadikan underlying transaksi industri keuangan syariah.
Keunggulan pengembangan bank
syariah di Indonesia menurut Alamsyah
(2012) adalah pengembangan yang lebih
bersifat market driven dan dorongan
bottom up dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat sehingga lebih bergerak di
sektor riil. Hal ini berbeda dengan perkembangan bank syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi yang lebih bergerak di sektor keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah mendukung
pertumbuhan sektor riil di Indonesia.
Dukungan perbankan syariah terhadap sektor riil dibuktikan oleh peningkatan pembiayaan yang disalurkan.
selama tahun 2009 – 2015, pembiayaan
yang disalurkan oleh Bank Umum
Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah
(UUS) terus meningkat. Pada tahun
2015, total pembiayaan yang disalurkan
mencapai 213.00 triliun rupiah atau
kenaikan sebesar 454.3 persen dari total
pembiayaan tahun 2009 sebesar 46.89
triliun rupiah. Pembiayaan tersebut disalurkan ke sepuluh sektor ekonomi.
Berdasarkan data yang dikeluarkan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun
2015, sektor riil di Indonesia sejak tahun
2010 berada dalam tren perlambatan
pertumbuhan ekonomi. Gambar 4 menunjukkan bahwa pertumbuhan Produk
Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2010
sebesar 6.81 persen, kemudian melambat pada tahun 2011 dengan pertumbuhan PDB sebesar 6.44 persen. Perlambatan pertumbuhan PDB ini terus
terjadi hingga tahun 2014 pertumbuhan
PDB sebesar 5.03 persen. Hal ini dapat
menjadi pertimbangan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan
karena perlambatan pertumbuhan sektor riil dapat berdampak terhadap risiko
pembiayaan perbankan syariah.
Pada tahun 2010 hingga 2015, ting-
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embangunan ekonomi nasional
sangat ditentukan oleh unsurunsur penting yang ada di
masyarakat. Bangsa ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh
bangsa lain antara lain keberagaman
karakter, sosial budaya dan berbagai
resources yang berlimpah. Pembangunan Nasional yang dimulai dari
kawasan perdesaan dalam bentuk
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
menjadi harapan baru untuk membuat
lompatan pembangunan ekonomi.
Jumlah desa yang lebih dari 74 ribu
didukung konsep one village one product
diyakini mampu mendongkrak perputaran ekonomi tidak saja di kawasan
desa namun sampai level Nasional.
Asumsi yangdibangun dengan berbagai
analisa matematika menyuguhkan
angka yang sangat fantastis ketika
potensi BUMDES bisa diangkahkan.
Namun demikian, potensi yang luar
biasa dari BUMDES ini mesti harus
memperhatikan hal-hal penting dalam
konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain economic of scale dan
pertimbangan multiplier impact yang
akan dihasilkan. Konsep Ekonomi Islam
dengan pendekatan fair dan justice business bisa menjadi basis bagi BUMDES
untuk menjalankan aktifitas ekonomi.
Disisi lain, pemberdayaan dan penguatan
ekonomi masyarakat desa melalui
BUMDES tidak akan berdampak positif
manakala ide empowerment yang
dilakukan tidak sejalan dengan pengelolaan komoditas berbasis unggulan lokal
yang ada di masing-masing desa.
Konsep pembangunan ekonomi yang
dicita-citakan dalam bentuk BUMDES
bisa terbentuk dengan dukungan antara
lain : pertama, pengembangan Sumber
Daya Insani (SDI). Hal ini bisa disadari
disaat masyarakat desa memiliki potensi
budaya dan motivasi yang tinggi dengan
jiwa enterpreneurship yang kuat dan skill
yang mendukung komoditas lokal yang
bisa dikembangkan. Kedua, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang
tidak berlebihan (Isyrof). Dengan adanya
pemahaman yang seragam dari
masyarakat bahwa SDA yang akan
dimanfaatkan ber-added value dan

Hubungan dengan NPF
Signifikan Negatif
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Signifikan Negatif
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kat pembiayaan bermasalah atau nonperforming financing (NPF) pada BUS
dan UUS berada dalam tren yang meningkat. Gambar 5 menunjukkan bahwa
pada tahun 2010, NPF BUS dan UUS
sebesar 3.02 persen. NPF BUS dan UUS
menurun hingga tahun 2012 menjadi
sebesar 2.22 persen. Pada tahun 2013,
NPF BUS dan UUS kembali meningkat
menjadi 2.62 persen dan terus meningkat pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2015, NPF BUS dan UUS adalah sebesar 4.84 persen. Kenaikan NPF ditengah perlambatan pertumbuhan sektor riil dapat menjadi pertimbangan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.
Metode dan hasil penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyaluran pembiayaan sektor riil terhadap NPF BUS dan
UUS. Metode yang digunakan adalah
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JANGKA PANJANG

berdaya saing dengan melibatkan peran
berbagai lapisan masyarakat (collective
action).
Ketiga, linkage program, dimana
BUMDES harus mempunyai konsep keterbukaan pengelolaan sumberdaya untuk bisa kerjasama dan bersinergi
dengan berbagai pihak baik terkait
keuangan dan perbankan maupun manajemen berbagai sumber daya yang ada.
Keempat, kepedulian lingkungan, dimana ketika konsep green economy
menjadi perhatian, maka pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan akan terwujud. Konsep green economy ini selaras dengan ajaran ekonomi Islam yang
menekankan akan pentingnya menjaga
kelestarian alam di tengah aktifitas ekonomi dengan tidak membuat kerusakan.
Kelima, affirmative policy atau keberpihakan kebijakan. Ini diperlukan disaat
BUMDES membutuhkan strategi bottom
up dengan pelibatan berbagai pihak
mulai dari level kepala desa, camat,
bupati, dan juga pemerintah di level
provinsi. Dukungan kebijakan ini menjadi
penting dan strategis sebagai upaya
untuk memperkuat peran BUMDES
sebagai ujung tombak perekonomian
desa, sehingga potensi ekonomi desa
dapat dioptimalkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya, yang tidak kalah penting
adalah profesionalisme pengelolaan
BUMDES. Hal ini menjadi necessity condition disaat masyarakat luas sangat
mengharapkan perubahan kesejahteraan ekonomi dari hadirnya lembaga ini.
Tugas negara beserta instrumen-instrumennya termasuk BUMN dan BUMD
adalah melakukan pendampingan dan
pembinaan agar aspek profesionalisme
ini bisa ditingkatkan.
Kapitalisasi program BUMDES oleh
sekelompok golongan tertentu merupakan hal yang jauh dari konsep Islam.
Islam tetap sangat menghargai dan
mendorong akan adanya
ownership/milkiyah, insentif ekonomi
berupa kamashlahatan/added value,
prinsip pengambilan keputusan melalui
musyawarah, serta mediasi koordinasi
dalam bentuk market yang adil. Wallahu
a’lam. ■
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Vector Error Correction Model (VECM).
Data yang digunakan adalah data time
series bulanan mulai bulan Januari 2011
sampai Desember 2015, yang diperoleh
dari Statistik Perbankan Syariah (SPS)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hasil estimasi VECM pada jangka
panjang menunjukkan bahwa dari sepuluh sektor ekonomi, terdapat tiga sektor pembiayaan yang memiliki pengaruh
signifikan dan negatif terhadap NPF BUS
dan UUS. Sektor tersebut adalah perdagangan, restoran, dan hotel; jasa dunia
usaha; dan sektor lain-lain. Hal ini berarti pada jangka panjang, peningkatan
penyaluran pembiayaan ke tiga sektor
tersebut akan menurunkan NPF BUS
dan UUS.
Hubungan negatif antara pembiayaan sektor perdagangan, restoran,
dan hotel diduga dikarenakan sektor ini
terdiri dari lapangan usaha perdagangan
dan penyedia akomodasi. BUS dan UUS
mengunakan kontrak jual beli murabahah sebagai kontrak dalam menyalurkan
pembiayaan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abusharbeh
(2014), pembiayaan dengan kontrak jual
beli murabahah memiliki hubungan negatif dengan NPF perbankan Indonesia.
Hubungan negatif antara pembiayaan sektor jasa dunia usaha terhadap
NPF BUS dan UUS diduga karena sektor
jasa dunia usaha terdiri dari komponen
lapangan usaha perantara keuangan,
real estate, usaha persewaan, dan jasa
perusahaan dan rumah tangga kepemilikan rumah tinggal, apartemen dan ru-

ko/rukan. Pembiayaan yang disalurkan
pada komponen usaha ini seperti pembiayaan kepemilikan rumah tinggal
menggunakan murabahah atau jual beli
sebagai kontraknya. Menurut penelitian
yang dilakukan oleh Abusharbeh (2014),
kontrak murabahah memiliki korelasi
negatif terhadap NPF perbankan syariah
di Indonesia sehingga dapat diduga bahwa sebagian besar penyaluran pembiayaan terhadap sektor jasa usaha
menggunakan kontrak murabahah.
Hubungan penyaluran pembiayaan
di sektor lain-lain terhadap NPF BUS dan
UUS diduga karena jenis akad yang digunakan untuk sektor ini tergolong debt
financing. Akad yang tergolong debt
financing adalah akad murabahah di
mana berdasarkan penelitian Abusharbeh (2014), hubungan akad ini dengan
NPF bank syariah adalah signifikan
negatif. Penyaluran yang termasuk di sektor ini adalah penyaluran pembiayaan
kendaraan bermotor, pengadaan barang
rumah tangga, bukan lapangan usaha
lainnya, dan kegiatan yang belum jelas
batasannya. Penyaluran dengan penggunaan tersebut sulit menggunakan akad
yang tergolong equity financing.
Analisis respon NPF BUS dan UUS
terhadap guncangan pembiayaan tiap
sektor ekonomi menunjukkan bahwa rata-rata NPF stabil 7.5 bulan setelah terjadi guncangan penyaluran pembiayaan.
NPF BUS dan UUS stabil enam bulan
setelah terjadi guncangan pada pembiayaan sektor perdagangan, restoran,
dan hotel. Sedangkan NPF stabil empat
belas bulan setelah terjadi guncangan
pada pembiayaan jasa dunia usaha. Yang
terakhir, NPF stabil tiga belas bulan
setelah terjadi guncangan pada pembiayaan sektor lain-lain. Hal ini menunjukkan hanya guncangan pembiayaan
sektor perdagangan, restoran, dan hotel
yang direspon stabil dibawah satu tahun.
Sektor jasa dunia usaha dan lain-lain
direspon stabil diatas satu tahun.
Rekomendasi kebijakan
Pertama, disarankan kepada BUS
dan UUS untuk meningkatkan pembiayaan pada sektor perdagangan, restoran, dan hotel; jasa dunia usaha; dan
sektor lain-lain. Pada jangka panjang,
peningkatan penyaluran pembiayaan di
sektor ini akan menurunkan NPF. Peningkatan penyaluran pembiayaan tetap
mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Hal ini karena jika pembiayaan sektor
jasa dunia usaha dan sektor lain-lain terguncang, NPF baru akan stabil lebih dari
satu tahun.
Kedua, untuk mengatasi fluktuasi
NPF sampai mencapai kestabilan setelah
terjadi guncangan pembiayaan, disarankan kepada BUS dan UUS untuk membentuk dana cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). PPAP
yang harus dibentuk minimal mampu
mengatasi fluktuasi rata-rata NPF selama 7.5 bulan. Dana PPAP yang paling
baik adalah dana yang mampu mengatasi fluktuasi NPF selama empat belas
bulan, sehingga dapat mengakomodir
NPF jika terjadi guncangan pada pembiayaan jasa dunia usaha.
Ketiga, disarankan bagi regulator untuk menyempurnakan peraturan BI nomor 5 tahun 2003 tentang PPAP bank
syariah. Peraturan tersebut sudah mencakup bagaimana dana cadangan terbentuk, namun belum mengatur besaran
dana yang dibutuhkan. Wallahu a’lam. ■

